
Regulamin imprezy masowych odbywających się w ramach 

Festiwalu Przystanek Woodstock 

29 lipca - 2 sierpnia 2015r., Kostrzyn n/Odrą 

*Obowiązuje wszystkich uczestników imprez 

 

1. Imprezy masowe organizowane w ramach Festiwalu są imprezami publicznymi niebiletowanymi, i 

odbywają się na terenie ogólnodostępnym udostępnianym uczestnikom na godzinę przed 

rozpoczęciem. 

2. Na teren imprez masowych organizowanych w ramach Festiwalu Przystanek Woodstock: 

a) Nie wnosimy i nie handlujemy jakimikolwiek narkotykami 

b) Nie akceptujemy handlu oraz wnoszenia i posiadania „Dopalaczy” 

c) Zabrania się okazywania jakichkolwiek objawów agresji i przemocy! 

d) Nie wnosimy i nie handlujemy żadnym alkoholem! 

3. Na terenie imprez masowych organizowanych w ramach Festiwalu Przystanek Woodstock 

obowiązuje zakaz spożywania i podawania alkoholu. 

4. Sprzedaż i spożywanie piwa odbywa się tylko w miejscach wyznaczonych na terenie Festiwalu 

znajdującym się poza terenem imprez masowych.  

5. Nie wnosimy na teren imprez żadnych opakowań szklanych oraz przedmiotów mogących być 

zagrożeniem dla zdrowia i życia ludzkiego. 

6. Na terenie Festiwalu oraz na terenie imprez masowych obowiązuje zakaz używania „otwartego” 

ognia (ogniska, butle gazowe) oraz zakaz wnoszenia i przechowywania materiałów 

pirotechnicznych.  

7. Na terenie imprez masowych obowiązuje zakaz prowadzenia wystaw, happeningów, prezentacji, 

które wkraczają w sferę wolności osobistej. 

8. Na terenie imprez masowych obowiązuje zakaz prowadzenia wszelkich działań promocyjnych, 

marketingowych i wizerunkowych bez zgody organizatora.  

9. Impreza będzie rejestrowana. Uczestnictwo w imprezie jest jednoznaczne z wyrażeniem nieodpłatnie 

zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika na potrzeby realizacji telewizyjnej oraz w nagraniach 

utrwalonych podczas imprezy wykorzystywanych i udostępnianych w sposób komercyjny lub 

niekomercyjny w tym na wszelkiego rodzaju nośnikach materialnych (cyfrowych, optycznych itp.) i 

niematerialnych (transmisja danych). 

10. Zabrania się nagrywania (utrwalenia -rejestracji audio lub wideo lub audiowideo) koncertów lub 

uczestników Festiwalu w celach jakiejkolwiek późniejszej publikacji (rozpowszechniania) dowolną 

techniką lub za pośrednictwem dowolnego medium w szczególności poprzez sieć Internet tj. np. na 

stronach www. youtube.com, www. facebook.com, www.twitter.com i innych. Każde 

rozpowszechnienie nagrania wymaga uprzedniej pisemnej zgody Organizatora Imprezy/// Festiwalu. 

11. Na terenie imprez masowych obowiązuje zakaz wchodzenia na scenę oraz na wszelkie 

zabudowania techniczne.  

12. Na terenie imprez masowych obowiązuje zakaz poruszania się pojazdami mechanicznymi.  

13. Na terenie imprez obowiązuje zakaz parkowania pojazdów mechanicznych na drogach 

ewakuacyjnych, drogach  przeciwpożarowych oraz wszystkich ciągach komunikacyjnych. 

Niezastosowanie się do tych zasad skutkuje odholowaniem pojazdu przez służby organizatora 

imprezy.  

14. Niszczenie mienia znajdującego się na terenie Festiwalu podlega karze na zasadach ogólnych. 

15. Złamanie zasad regulaminu skutkuje wezwaniem do natychmiastowego opuszczenia terenu 

festiwalu. 

Ponadto Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zwraca się z prośbą o zachowanie 

czystości wokół siebie i miejsca noclegu. Prosimy też o posprzątanie swojego miejsca przed 

opuszczeniem terenu festiwalu.   

*Regulamin zostanie podany do publicznej wiadomości za pomocą informacji na tablicach ogłoszeń na 

terenie Festiwalu, informacji w publikacjach Festiwalowych, oraz na oficjalnych ogólnodostępnych stronach 

internetowych Fundacji WOŚP. 

http://youtube.com/
http://facebook.com/
http://www.twitter.com/

